CENTRE PÚBLIC D’INFANTIL I PRIMÀRIA JAUME FORNARIS
GOVERN DE LES ILLES BALEARS
CONSELLERIA D’EDUCACIÓ I CULTURA

Reunió extraordinària del consell escolar
Identificació de la sessió:
Data de la sessió: 23/10/2013

Hora d’inici: 14.00h

Lloc: Col·legi Jaume Fornaris i Taltavull

Assistents:
Manuel Galán Massanet, director.
Pere Domenge Sureda, cap d’estudis.
Mª José González Rincon, secretària
Bel Sard Sard, representant del professorat.
Magdalena Galmés Bosch, representant del professorat.
Francisca Servera Morey, representant del professorat.
Aina E. Servera Jaume, representant del professorat
Carme Espases Collantes, representant de l’Amipa.
Michelle Allegretti, representant dels pares i mares.
Dori Moreno, representant de l’Ajuntament.
No assisteixen:
Aina Munar , representant del professorat.
Javier Martín Martínez, representant del pares i mares.
Catalina Servera Elhauge, representant del pares i mares.
Laura González García, representant dels pares i mares
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Hora d’acabament: 15 hores
Localitat: Son Servera

CENTRE PÚBLIC D’INFANTIL I PRIMÀRIA JAUME FORNARIS
GOVERN DE LES ILLES BALEARS
CONSELLERIA D’EDUCACIÓ I CULTURA

Ordre del dia:
1.- Aprovació, si s'escau, de l'ordre del dia.
2.- Aprovació i lectura, si s'escau, de l'acta anterior.
3.- Aprovació, si escau, de la PGA 2013-14
4.- Aprovació, si escau, de la incorporació del centre dins el programa de centres ecoambientals
de la Conselleria.
5.- Precs i preguntes.
Desenvolupament de la sessió:
1.- Lectura i aprovació, si s’escau, de l’ordre del dia.
S’aprova.
2.- Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior.
S’aprova.
3.- Aprovació, si escau, de la PGA 2013-14
-El director fa la lectura de la PGA. Es destaquen les mancances econòmiques que té el
centre. S´agraeix l´aula d´anglès de la qual disposam enguany. S´informa que l´eix temàtic de
centre seran els pintors. Queda reflectit que es prioritzarà l´aprenentatge cooperatiu. S´informa
que el centre d´adhereix al programa Suma´t. Destacam que no tenim mestre per al suport de la
lectoescriptura. Queda reflectit també que el TIL és una imposició i que no està aprovat pel
Consell Escolar.
− S´informa que la Conselleria farà una prova mostral de diagnòstic a 50 centres per
veure la competència lingüística de les diferents llengües. El nostre centre no està
seleccionat per fer-les.
− La PGA queda aprovada per unanimitat.
4.-.Aprovació, si escau, de la incorporació del centre dins el programa de centres
ecoambientals de la Conselleria.
-Queda aprovada per unanimitat la incorporació al programa Ecoambiental.
5.- Pregs i preguntes.
-L´AMIPA informa al Consell Escolar que demanarà una entrevista amb la consellera,
així com ja va quedar aprovat a una reunió d´AMIPA, per tal d´aclarir una sèrie de qüestions:
Fer veure la necessitat d´una ATE.
Demanar una altre línia al curs de primer.
Demanar quina ha de ser la postura del centre amb el TIL si no està aprovat pel Consell
Escolar.
Fer veure les deficiències en el manteniment del centre quan a infraestructures.
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Acords
Aprovar l’ordre del dia
Aprovar l’acta anterior.
Aprovar la PGA.
Aprovar el Projecte Ecoambiental.
Aprovar l´entrevista amb la consellera.

El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.
Son Servera, 23 d´octubre de 2013
Vistiplau

María José González Rincón
Secretari del centre.
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Manuel Galán Massanet
Director

